
,www.newtimes.gr

INVITATION

H NEW TIMES PUBLISHING σας καλεί στην ετήσια συνάντηση 

επιχειρηματικής αριστείας 

DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2019 
όπου θα συναντηθεί ο βηματισμός των δυναμικά 

αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της χώρας. 

Το forum θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00 
στο ξενοδοχείο 

Grand Bretagne Athens.

DIAMONDS
of the Greek Economy 2019

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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UNI-PHArMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ
55 χρόνια προστιθέμενης αξίας στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.  
Μια ιστορία που αξίζει να διηγείσαι

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη (ΟΦΕΤ) περιλαμβάνει δύο δυναμικές φαρ-
μακοβιομηχανίες, τη Uni-pharma και την Intermed, και μία εμπορική εταιρεία στην Κύ-
προ, τη Pharmabelle, με παράλληλους στόχους αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό. 
Στον ΟΦΕΤ έχουμε δεσμευθεί στην επιλογή, στην εξέλιξη και στην εκπαίδευση των πιο 
άρτια καταρτισμένων ανθρώπων στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. 
H Uni-pharma ιδρύθηκε το 1963 από τον Κλέωνα Τσέτη, έναν φαρμακοποιό με όραμα 
την ενδυνάμωση της παρουσίας  των ελληνικών εταιρειών στη φαρμακευτική βιομη-
χανία. Το όραμα της Uni-pharma είναι να ηγείται ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου φαρ-
μακευτικού περιβάλλοντος, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας προς όφελος των 
καταναλωτών της. Από την ίδρυσή της η Uni-pharma εδραίωσε τη φήμη μιας εταιρείας 
που παράγει υψηλής ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και προστιθέμενης αξίας προϊό-
ντα και μέσω της ισχυρής παρουσίας της στις ελληνικές ιατρικές και φαρμακευτικές κοι-
νότητες. Συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα η Uni-pharma πρωτοπορεί με καινοτόμα 
προϊόντα όπως το Apotel®, το Salospir® και το T4®. 
Η Uni-pharma ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και διανέμει φαρμακευτικά προϊόντα, συ-
μπληρώματα διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η δυναμική ανάπτυξη της Uni-
pharma βασίζεται σε επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη καθώς και στον τρόπο 
εργασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσει τις ικανότητες του προσωπικού της, 
ενθαρρύνοντας την ατομική προσπάθεια και δημιουργικότητα. 
Η νέα Βιομηχανική μονάδα της Uni-pharma στην Αττική είναι η μεγαλύτερη επένδυση 
που υλοποιήθηκε στο φαρμακευτικό χώρο στην Ελλάδα τα τελευταία έτη. Οι νέες εγκα-
ταστάσεις αποτελούν πρότυπο βιοκλιματικής εφαρμογής, προσανατολισμένες στην 
πλήρη εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών για τη λειτουργία του με παράλληλη 
μείωση κάθε ενεργοβόρου διαδικασίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλ-
λον.
Παγκόσμια εμβέλεια 
Δραστηριοποιούμενη σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης η Uni-pharma δεν θα 
μπορούσε παρά δυναμικά να υποστηρίξει αυτή την πρόκληση. Ύστερα από μεγάλη 
προσπάθεια, η Uni-pharma σήμερα δραστηριοποιείται σε 5 ηπείρους και 53 χώρες 
ενώ συνεχώς αποζητεί νέες συνεργασίες σε παγκόσμια κλίμακα. Η Uni-pharma εξάγει 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας πάντα με τη δική της επωνυμία, δημιουργώντας αξία και 
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